
CULTUREEL

Zie onderstaande bijlage voor de aanbieding van het Theater aan het Vrijthof mei-juni 2023 en
de Parkstad Limburg Theaters.

  

  

Het Cultureel programma 2023:

  

  

Zaterdag 15 april: Spoorwegmuseum in Utrecht

  

Kosten voor deelname € 45,00 p./p. inclusief diner.

  

Bent u in het bezit van een museum jaarkaart of bent u lid van Vriendenloterij dan zijn de kosten
voor deelname

  

€ 32,00 p./p. inclusief diner.

  

Vertrek bus: station Nuth om 9.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 9.30 uur.

  

  

Woensdag 3 mei: Koninklijke Serres van Laken en de stad Brussel
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Elke lente gaan de Koninklijke serres van het kasteel van Laken voor 3 weken open voor het
grote publiek. Onder de indrukwekkende overkappingen van glas en staal vind je betoverende
en zeldzame plantensoorten.

  

Na de middag gaan we ‘ondergronds’ in Brussel.

  

Kosten voor deelname € 43,00 p/p incl. entree en diner.

  

Vertrek bus: Station Nuth om 8.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3: 8.30 uur.

  

  

Zaterdag 3 juni: AfricaMuseum in Tervuren

  

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, sinds 2018 het AfricaMuseum en in het verleden
ook Congo-museum genoemd, is een van de elf wetenschappelijke federale instellingen in
België. Naast hun vaste tentoonstelling bieden zij ook wisseltentoonstellingen. We laten ons
verrassen.

  

Kosten voor deelname € 44,00 p/p incl. entree en diner.

  

Vertrek bus: Station Nuth om 9.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3: 9.30 uur.
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Maandag 5 juni t/m maandag 12 Juni: 8 daagse excursie reis naar Filzmoos in Oostenrijk.

  

Verblijf in 4* hotel Bischofsmütze met halfpension voor € 820,- p./p. Toeslag 1 pers. kamer €
105,-

  

  

  

Woensdag 28 juni: Kasteel Anholt in Isselburg (D)

  

De vorsten zu Salm-Salm verbouwden rond 1700 de bestaande burcht tot een barok kasteel.

  

Voordat we om 15.00 uur het kasteel bezoeken gaan we naar het Biotopwildpark Anholter
Schweiz. Vorst Leopold zu Salm-Salm bouwde als herinnering aan zijn huwelijksreis een kopie
van het Vierwoudstreken meer, compleet met een Zwitsers chalet en een rotslandschap.

  

Kosten voor deelname € 48,00 p./p. inclusief entrees en diner.

  

Vertrek bus: station Nuth om 8.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 8.30 uur.
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Zaterdag 22 juli: Beilstein en Cochem

  

 Beilstein wordt bepaald door zijn middeleeuwse stadsbeeld. De dichte bebouwing heeft een
natuurlijke oorzaak: Beilstein ligt in een keteldal met steile wijnhellingen, bekroond door de
ruïne van de Burg Metternich. Zijn vijfhoekige burchttoren dateert uit de 12e eeuw. Een op
ruïnes gebouwde Hallenkirche met drie schepen heeft nog een volledig behouden gebleven
interieur met beschilderde wanden. De klim naar boven gaat via een steile trap van meer dan
100 treden. Boven kijkt u uit over de schilderachtige ministad met vakwerkhuizen die dicht
tegen elkaar aan staan in kronkelige straatjes. De plaats aan de voet van de kloosterberg en de
burchtruïne is voor de vele bezoekers het summum van Moezelromantiek. Het piepkleine stadje
heeft daarom al talrijke keren als filmdecor gediend en wordt ook wel het Doornroosje van de
Moezel genoemd.

  

Na de middag maken we een mooie boottocht naar Cochem waar u nog enige vrije tijd heeft
alvorens we naar ons dineradres vertrekken.

  

Kosten voor deelname € 49,00 p./p. inclusief entrees en diner.

  

Vertrek bus: parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB), Gate 3, om 8.00 uur en
station Nuth om 8.30 uur.

  

  

Zaterdag 16 sept.: Fruitcorso Tiel

  

Kosten voor deelname € 46,00 p./p. inclusief entrees en diner.

  

Met tribuneplaats op kuipstoeltje zijn de deelnamekosten € 58,00 p./p.
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Vertrek bus: station Nuth om 9.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 10.00 uur.

  

  

Kerstmarkt Oberhausen op woensdag 13 dec. 2023

  

Westfield CENTRO is een groot overdekt winkelcentrum in Oberhausen. Het is met rond de
119.000 m² winkeloppervlakte een van de grootste winkel- en vrijetijdscentra van Duitsland en
is mede bekend door zijn grote jaarlijkse kerstmarkt. De kerstmarkt is gesitueerd rond het
winkelcentrum. Het winkelcentrum zelf vormt de kern van het zogenaamde "Neue Mitte
Oberhausen".

  

Kosten voor deelname € 48,- p/p. inclusief diner.

  

Vertrek bus: station Nuth om 8.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB),
Gate 3, om 9.00 uur.

    

Algemeen

  

Aanmelding voor deelname aan de dagtochten kan op ons Infocentrum tijdens de
openingsuren of per e-mail.

  

Bij aanmelding per e-mail gaarne pas betalen na een bericht terug dat er nog plaatsen
beschikbaar zijn.

  

Op het moment dat uw betaling bij ons binnen is, wordt u een plaats in de bus
toegekend.
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Zonder tegenbericht van ons moet u op de betreffende datum gewoon op tijd bij de bus
aanwezig zijn. Bij afmelding krijgt u uw geld terug, behalve wanneer de afmelding
gebeurt in de laatste 7 dagen. In dat geval krijgt u alleen eventueel entreegeld terug.

  

Bij bustochten vertrekken wij steeds op tijd.

  

  

 Betaling

  

Voor alle dagtochten kunt u zich aanmelden.

  

De betaling voor de bustochten dient te geschieden op:

  

Bankrek.nr. NL63 INGB 0003 1248 08 t..n.v. VPCB te Geleen.

  

Vermeld bij uw betaling steeds uw

  

lidmaatschapsnummer en om welke activiteit het gaat !

    

  

Parkstad Limburg Theaters en Toon Hermans Theater in Sittard
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Voor 2023 geldt een korting van 10% met de code:  PVPLT102023
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